
 

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA 

 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora  Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy im. Stefana kardynała Wyszyńskiego 

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 i art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły 

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej (Dz. U. poz. 1587), zarządzam  co  następuje:    

 

§ 1 

 

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Szkoły 

Podstawowej w Pierzchnicy im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w składzie: 

 

1) Przewodniczący Komisji: Wojciech Pęczkiewicz - przedstawiciel Gminy; 

2) Członkowie Komisji: 

a) Krzysztof Cieślak – przedstawiciel Gminy;    

b) Halina Ryśkiewicz – przedstawiciel Gminy; 

c) Luiza Błoniarz – przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

d) Bożena Kropisz - przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

e) Teresa Kmiecik – przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

f) Anna Bekier-Traczyńska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w 

Pierzchnicy; 

g)  Paweł Ślusarczyk – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy; 

h) Arkadiusz Ogłoza – przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy; 

i) Joanna Litwin – przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy; 

j) Danuta Wacek – przedstawiciel ZNP; 

k) Henryk Ślusarski – przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

„Solidarność”. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, 

publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz 

trybu pracy komisji konkursowej(Dz.U. z 2017 r. poz. 1587). 

 

 

 

 



§ 3 

1. Członkom Komisji w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w § 1, poleca się 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych.  
2. Członkowie Komisji składają oświadczenie w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z 

przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


